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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΑΘΗΝΑ, 28/06/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Μονάδα Β2΄: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής
Δράσεων – Τομέας Ισότητας των Φύλων
Ταχ. Δ/νση
: Κοραή 4
Ταχ.Κώδικας : 105 64
Πληροφορίες : Τ. Αβραμίδη
Τηλέφωνο
: 213 1501483
Fax
: 213 1501499
Εmail: tavramidi@mou.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2017 (Αρ. πρωτ: 860/27.06.2017)
Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
για το Υποέργο 4 με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» της Πράξης με τίτλο «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής
Εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» με Κωδικό ΟΠΣ
5000490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 20142020»

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ /
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ
Διεύθυνση: Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος Όροφος
Τηλέφωνο: 213 1501 483
Fax : 213 1501 499
E-mail: tavramidi@mou.gr
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 326.080,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%
3. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ 2014-2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς
Πόρους κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. 344/24.03.2016 Απόφασης Ένταξης, όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 3303/01.11.2016. Οι δαπάνες του Έργου θα
βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ειδικότερα την ΣΑΕ 455/1 και τον κωδ.
ΠΔΕ 2016ΣΕ45510000.
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4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Δεκατρείς (13) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: CPV 79341000-6 (Υπηρεσίες
Διαφήμισης)
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σκοπός του έργου είναι η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και η καλλιέργεια
μηδενικής ανοχής στη βία και η έμπρακτη κατοχύρωση του δικαιώματος των γυναικών και
των παιδιών σε μια ζωή χωρίς βία. Είναι επομένως απαραίτητη προϋπόθεση αφενός, η
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας ως σύνολο προκειμένου να καταπολεμήσει το φαινόμενο με
ενεργητικό και δυναμικό τρόπο και αφετέρου, η ενημέρωση των πολιτών για τους τρόπους
αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, προκειμένου να ενθαρρυνθούν να
καταγγείλουν τα περιστατικά βίας.
Επιπλέον σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα ισότητας των
φύλων.
Στο πλαίσιο αυτό το έργο του αναδόχου περιλαμβάνει:
Α. Την Κατάρτιση αναλυτικού Σχεδίου Δράσεων Ευαισθητοποίησης
Δημοσιότητας, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστον:

και



Περιγραφή των ενεργειών πληροφόρησης, προώθησης, δημοσιότητας και προβολής στα
ΜΜΕ καθώς και των λοιπών ενεργειών, όπως περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο,
και τις οποίες προτείνει ο Ανάδοχος.



Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών με προσδιορισμό των απαιτούμενων
χρονικών διαστημάτων για την προετοιμασία και την υλοποίηση των δράσεων
δημοσιότητας.



Aναλυτική αναφορά στον αριθμό/ποσότητα υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών όπως
περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο.



Αναλυτική κοστολόγηση ενεργειών σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του
Αναδόχου (παράρτημα IV). Αναφορά στις γλώσσες στις οποίες θα είναι διαθέσιμο το
υλικό προώθησης. Μέρος του υλικού επικοινωνίας που θα παραχθεί θα πρέπει να είναι
διαθέσιμο και σε δύο τουλάχιστον άλλες γλώσσες επιπλέον της ελληνικής και της
Αγγλικής γλώσσας οι οποίες θα είναι αυτές που ομιλούν μεγάλες ομάδες
μεταναστριών/προσφύγων στην χώρα. Μέρος του υλικού αυτού θα πρέπει να είναι
προσβάσιμο σε ΑμεΑ.



Σαφή και αναλυτική περιγραφή των μεθόδων και των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν για την προσέγγιση των διαφορετικών ομάδων-στόχου / μεθοδολογική
προσέγγιση.



Περιγραφή μεθόδου αποτίμησης αποτελεσματικότητας των υλοποιούμενων ενεργειών με
τη χρήση ποσοτικοποιημένων κριτήριων (όπου αυτό καθίσταται δυνατό).



Τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας των προτάσεων σε σχέση με τις ομάδες στόχου του
έργου.

Β. Την υλοποίηση των ενεργειών που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό Σχέδιο
Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας
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Το αναλυτικό Σχέδιο Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας αναφέρεται σε:
1. Διοργάνωση Ημερίδων / Διημερίδων
Μέγιστος Προϋπολογισμός: 55.000,00€


Διοργάνωση Ημερίδων



Διοργάνωση Διημερίδας

2. Θεατρικά δρώμενα / Καλλιτεχνικές δράσεις
Μέγιστος Προϋπολογισμός: 69.000,00€


Θεατρικά δρώμενα,



Οργάνωση "Φεστιβάλ ταινιών - ταινιόραμα"

3. Διαφημιστικές δράσεις - Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Μέγιστος Προϋπολογισμός: 34.000,00€


Τηλεοπτικά σποτ (προσβάσιμα σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες)



Ραδιοφωνικά σποτ

4. Καμπάνια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
Μέγιστος Προϋπολογισμός: 123.370,00€
5. Δημιουργία και παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών ενημερωτικών εργαλείων αξιοποίηση εφαρμογών νέας τεχνολογίας και διαδικτύου
Μέγιστος Προϋπολογισμός: 44.710,00€
Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην Αναθέτουσα Αρχή παράλληλα με την υλοποίηση
του Έργου
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:
Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) “Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
8.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (http://www.eprocurement.gov.gr) και στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ι.Φ
(www.isotita.gr).
9. ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr



Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
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Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, μέσα σε προθεσμία εξήντα δύο (62) ημερών, από την
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ήτοι έως 28/08/2017, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 13:00.


Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.
4250/2014. Τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και
κατατίθενται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Κοραή 4 – 105
64 ΑΘΗΝΑ (2ος Όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 15:00).



Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν
συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση εκτός
των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus), τα οποία μπορούν να είναι στην Αγγλική
γλώσσα.

10.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Δε θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος των ζητούμενων
υπηρεσιών.
11.ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο,
κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 29/08/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

12.ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
13.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να
κατατεθεί εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), ήτοι το ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα
εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (5.259,36€). Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
14.ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή συμπράξεις
αυτών που:
 Είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
 Είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο (ΕΟΧ) ή
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Είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και



Είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

15.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της Προκήρυξης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από FOTEINI
KOUVELA
Ημερομηνία: 2017.06.28 13:58:20 EEST

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ
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